
Детските градини в общи-
на Айтос организират срещи 
с родителите на двора, вся-
ка група на своята площад-
ка, с цел спазване на проти-
воепидемичните мерки. Това 
стана ясно на традиционната 
предстартова среща на кме-
та Васил Едрев с директорите 
на детските градини и учили-
щата на територията на общи-
на Айтос. Срещата се прове-
де на 14 септемвли в кабине-
та на градоначалника. Всеки 
от директорите докладва го-
товността си за новата учеб-
на година, а текущи пробле-
ми намериха решение още в 

кметския кабинет. 
Детските граадини работят 

без прекъсване от началото 
на месец май. Всички сгра-
ди са санирани и добре под-
държани. Осигурени са учеб-
на документация, гориво, хра-
на, дворовете са подредени и 
почистени - всичко необходи-

мо за добрите условия, в кои-
то да се възпитават и обуча-
ват децата на община Айтос. 
Осъществява се строг филтър 
и контрол във връзка с мерки-
те за предпазване от COVID-
19. Спазват се всички указа-
ния и изисквания на Минис-
терство на здравеопазване-
то за опазване на здравето 

на децата и персонала. 
Детските градини и учили-

щата са кадрово обезпечени, 
извършени са и всички плани-
рани текущи ремонти. Дирек-
торите на училища изразиха 
надежда учебната година да 
е присъствена. А що се отна-
ся до първия учебен ден - и в 

града, и в населените места, 
учители и ученици с нетър-
пение очакват новото учеб-
но начало. 

На откриването, в училищ-
ните дворове ще бъдат уче-
ниците от първи, пети и осми 
клас, за останалите първи-
ят учебен ден ще е 16 сеп-
тември. Шефовете на учили-

ща обаче са категорични, че 
няма да върнат ученици и ро-
дители от други класове, ако 
са решили да спазят тради-
цията на 15 септември. Най-
големите им притеснения са 
как ще формират у децата на-
вика да носят маски и как ще 
се спазва дистанцията между 

тях в класните стаи и коридо-
рите. Всеки ъгъл в училищата 
е дезинфекциран, осигурени 
са топла вода и дезинфектан-
ти. Има само единични заяв-
ки за дистанционно обучение 
на ученици с хронични забо-
лявания, докладваха училищ-
ните директори. 

Всички училища имат го-
товност за старта на нова-
та учебна година, съобразно 
указанията на МОН за пър-
вия учебен ден и за провеж-
дането на учебните занятия 
през годината. 260 са тази 
година първолаците в учили-
щата на територията на об-
щина Айтос, а учениците от 
всички форми на обучение 
са общо 2960. 

Ще има официално откри-
ване на учебната година във 
всички учебни заведения, 
като се спазват препоръки-
те за по-малък състав на при-
състващите в двора на учи-
лищата и мини тържества в 
класните стаи на първолаци-

те. Изненадата тази година 
са папки с комплект тетрад-
ки и пособия за І клас - та-
кава папка ще получи всеки 
първолак в общината. Градо-
началникът изпрати и позд-
равителни адреси за пър-
вия учебен ден до всяка дет-
ска градина и до всяко учи-
лище, с пожелания и препо-
ръки, предвид извънредната 
обстановка.

В 8.30 часа първият звънец 
ще удари в СУ “Никола Ва-
апцаров” в Айтос. В 9.00 часа 
учебната година ще открият в 
ОУ “Атанас Манчев”, в ПГСС 
“Златна нива”, в ОУ “Св. св. 
Кирил и Методий” - с. Караге-
оргиево, в ОУ “Христо Ботев” 
- с. Мъглен и в ОУ “Христо Бо-
тев” - с. Пирне. В 9.30 часа на-
чалото ще бъде дадено в СУ 
“Христо Ботев” - Айтос, а в 
10.00 часа - в ОУ “Светлина” 
- с. Тополица.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

15-17 СЕПТЕМВРИ 2020, бр. 408

Всеки първолак с подарък от 
кмета за първия учебен ден

Уважаеми директори, преподаватели, ученици, 
родители,

Скъпи граждани на община Айтос,
Приемете сърдечните ми поздрави по повод старта 

на новата 2020/2021 учебна година!
Мили първокласници,
Честит да ви е първият ден в училище! Бъдете любо-

знателни и уверени в своите сили. Желая ви здраве по 
дългия път на знанието!

Скъпи ученици,
Учете, мечтайте и събирайтe знания. Те ще ви помог-

нат да откриете хиляди нови светове и да опознаете са-
мите себе си.

Уважаеми учители,
На Вас пожелавам успешна и творческа нова учебна 

година, търпение, воля и мъдрост в достойната Ви ми-
сия. Вярвам в професионализма Ви и съм сигурен, че 
ще съчетавате преподаването с много грижа и обич към 
децата на община Айтос!

Успешна учебна година! 
На добър час!
15.09.2020 г.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Спорна и успешна 
да е новата  

учебна година! 

Инициативен комитет - село Дрянковец: Подкрепете 
строителството на православния храм!

Новостроящият се храм „Св. Рождество Богородично” 
в село Дрянковец вече е саниран. Продължаваме дело-
то на отец Ромил, който положи основите, и с много же-
лание, грижа за миряните и вяра беше поел отговорност-
та за строителството, съобщиха за „Народен приятел“ от 
Инициативния комитет в селото.

Инициативният комитет благодари на Църковното насто-
ятелство на храм „Св. Димитър” за подкрепата, и призова-
ва всеки, който има възможност да подкрепи богоугодно-
то начинание на дрянковлии, и да бъде съпричастен - за 
слава на Светата единосъщна и неразделна Троица.

Банкова сметка на Храм „Св. Димитър” - град Айтос за 
новоизграждащия се Храм „Св. Рождество Богородично” 
- село Дрянковец:

IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF Unicredit Bulbank - Айтос

Продължават делото 
на отец Ромил

Директорите на 
традиционна 
предстартова 
среща при кмета 
Васил Едрев

„Готови сме“, казват директорите на детски градини

Училищните директори с усмивки преди старта



СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми госпожи и господа,
Информираме Ви, че от днес /10.09.2020 г./ актуализираният 

проектен вариант на Графика за движение на влаковете за след-
ващата 2021 г. е публикуван на официалния сайт на БДЖ www.
bdz.bg., секция „Новини“.

С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в 
цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз за на-
шите граждани, очакваме Вашите финални становища в срок до 
17.09.2020 г. на e-mail: obshtina@aytos.bg или на адрес: гр. Айтос, 
ул. „Цар Освободител“№3 – ЦУИГ  След посочената дата графикът 
се приема за утвърден и няма да бъдат възможни повече промени 
до разработването на график за 2022 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

Борис НИКОЛОВ - треньор

Започна футболното първенство 
на Областната група-юноши стар-
ша възраст за 2020/2021г. На ста-
диона в град Созопол се проведе 
футболната среща между отбори-
те на ФК „Созопол” - Созопол и  
ФК „Вихър”- Айтос. Победа с ре-
зултат 10:0 постигнаха нашите 
„вихрушки” с невероятна игра, 
много голове и динамика. Чудесен 
екип сте, благодаря Ви момчета!

Успех и късмет в следващите 
мачове! Голмайстори на созопол-
ската среща бяха Гюнай Рафет - 5 
гола, Димитър Киряков (капитан на 
отбора) - 2 гола, Кристиян Николов 
- един гол, Ахмед Мустафа - един 
гол и Янко Казаков - един гол. 

Честито, „вихрушки”, началото 
на първенството е повече от ус-
пешно!
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Успешно начало за „Вихрушките“

Юношите на „Вихър“ - Айтос 
потопиха „Созопол“ с 10:0

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Здравко ДИМОВ

Със свое решение № 584 от 20 август 2020 
година Министерският съвет одобри Списък 
на иновативните училища за учебната 2020-
2021 година. Това са 504 училища от 183 на-
селени места, от 132 общини в 28 области, ко-
ито чрез различни иновации ще подобряват 
качеството на образованието в тях. Едно от 
тези училища е СУ “Никола Йонков Вапца-
ров” – град Айтос.

Иновацията, предложена от вапцаровци, об-
хваща първокласниците и петокласниците от 
предстоящата учебна година. Голямата идея на 
приложението на иновацията е превръщането 
на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ 
– Айтос в модерно и конкурентоспособно учи-
лище, подготвящо пълноценни граждани, спо-
собни да открият своя потенциал и да постиг-
нат успешна професионална, социална и твор-
ческа реализация. Главната цел на иновацията 
е подобряване на качеството на работа и учеб-
ната среда и включва следните подцели:

1.Затвърждаване облика на училището като 
иновационен център в община Айтос и об-
ластта.

2.Повишаване конкурентоспособността на 
училището.

3.Постигане на съвременна и привлекател-
на образователна среда на качествено и ус-
тойчиво образование.

Иновацията ще продължи три учебни годи-
ни - до 2023 като след оценката и анализа на 
постиженията след първата година иноваци-
ята ще бъде развита и разширена в следва-
щите учебни години, като обхваща и следва-
щите класове.

Иновацията съдържа въвеждане в раздел 
„В“ на Училищния учебен план на допълните-
лен учебен предмет „Роден край” за учениците 
в първи клас през учебната 2020 - 2021 година и 
допълнителен учебен предмет „Английски език 
за напреднали” за учениците в пети клас през 
учебната 2020 - 2021 година. И двата елемента 
на иновацията са съобразени с възрастовите 
особености и интересите на учениците.

Първият елемент в нашата иновация е за I 
клас. Ще създадем нов допълнителен учебен 
предмет, наречен „Роден край”. Учебните ча-
сове по роден край са за придобиване на до-
пълнителна подготовка, отговаряща на интере-
сите на учениците и подкрепяща развитието 
на заложбите им. Учениците ще пресъздават 
изученото със средствата на изобразително-
то изкуство. В иновацията ще бъдат обхвана-
ти учениците от първите класове в училището 
като в следващите години иновацията ще бъде 
разширена във втори и трети клас.

В уроците ще са интегрирани знания от две 
направления: „Наука“ и „Изкуства“. Използва-
нето на действения подход в обучението гаран-
тира: заинтересованост у децата, задържане 
на техния интерес, постигане на по-високи и 
трайни резултати. Основната ни идея е деца-
та да учат докато съпреживяват.

Вторият елемент в нашата иновация е за V 
клас по учебния предмет английски език. На-
мерението ни е да въведем промяна в органи-
зацията и съдържанието на обучението, чрез 

която учениците, които проявяват изявен та-
лант и отличителни знания и умения да бъдат 
насърчени и да им бъде дадено нужното за 
развитие на уменията и талантите.

Предвиждаме чрез входяща диагностика да 
сформираме група от целия випуск, която ще 
изучава чуждия език по отделна учебна про-
грама - английски за напреднали в часовете за 
допълнителна подготовка. В тази иновация ще 
бъдат обхванати минимум 18 ученици от V клас 
през учебната 2020 - 2021 година. През след-
ващите учебни години иновацията ще продъл-
жи в VI и VII клас.

Съдържанието на учебната програма за ча-
совете за допълнителна подготовка е насоче-
на към надграждане и разширяване на матери-
ала от часовете по общообразователна подго-
товка за развиване на четирите умения - слу-
шане, четене, писане и говорене.

Това е поредното начинание на СУ “Нико-
ла Йонков Вапцаров” в полза на цялата учи-
лищна общност и Айтос, получило институци-
онална подкрепа.

СУ „Никола Йонков Вапцаров” - Айтос вече е иновативно



Камион, натоварен с 
над 30 тона зърно, смач-
ка 12 автомобила, уби 
млада жена и прати шес-
тима в болница на 11 сеп-
тември т.г.. Тежката ката-
строфа на улица „Хаджи 
Димитър“ потопи в ужас 
и паника града.

Смъртоносния ход на 
камиона, граждани за-
белязали още в района 
на бившия битак. Носел 
се със страшна скорост, 
а близо до пешеходната 
пътека на Автогарата по-
мел жена. За щастие, же-
ната се отървала с нара-
нявания. Очевидци раз-
казаха още, че в участъка 
от Автогарата до детска-
та градина камионът се 
движел само на двете си 
странични колела. Малко 
след това се приземил на 
четирите си колела и про-
дължил с бясна скорост 
към Колелото, където се 
случи най-голямата ката-
строфа в най-новата ис-
тория на Айтос.

Общо 12 превозни 
средства ударил ками-
она, най-фатално е по-
страдал джип с регистра-
ция от Търговище. От сил-

ния удар, газовата бутил-
ка на джипа се взривила, 
близо 5-метрови пламъци 
за секунди обхванали ко-
лата с 28-годишна жена 
на задната седалка. При-
ятелят й успял да излезе 
от горящия автомобил, 
но без никакъв шанс да 
я спаси. Джипът, както и 
останалите автомобили, 
чакали на червен свето-
фар, когато ги застигнал 
камионът убиец.

Първоначалните пред-
положения бяха, че спи-
рачките са отказали и 
шофьорът е загубил уп-
равление. Такъв слух се 
понесе из града, пред-
вид стари събития и ка-
тастрофа с камион, кой-
то взе жертви в градинка-
та до Горско стопанство. 
Техническата експертиза 
тепърва ще покаже дали 
са били в ред спирачки-
те, но не това е въпросът, 
който вълнува граждани-
те и потърпевшите. Защо-
то, само часове по-късно 
стана ясно, че шофьорът 
на тира е бил тестван на 
място за алкохол и нар-
котици и е дал положи-
телен резултат за метам-

фетамин. 
Новината хвърли в ужас 

местните. Всички в града 
се питат - кой и защо е 
позволил на дрогиран да 
се метне на препълнен с 
30 тона жито камион и да 
мине през една от град-
ските улици с най-нато-
варен трафик? 51-годиш-
ният шофьор е бил чети-
ри пъти осъждан за краж-
би, присъдите му били от 
млади години и той вече 
е реабилитиран, пише 
вестник „24 часа“.

Кметът Васил Едрев 
беше на мястото на тра-
гедията. “През летния се-
зон много тежкотовар-

ни автомобили минават 
през Айтос с превише-
на скорост, но толкова 
тежко пътно-транспорт-
но произшествие в гра-
да е нямало. Айтос не 
помни такава трагедия. 
Време е държавата да 
вземе мерки и да изве-
де камионите извън град-
ските пътища. Цяло чудо 
е, че мелето се разми-
на само с една жертва“, 
каза пред медиите кме-
тът Васил Едрев. Стана 
ясно, че пострадалите 
са шестима, двама от тях 
остават в реанимация в 
УМБАЛ- Бургас.
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Камион с дрогиран зад волана 
премаза 12 коли и взе жертва

За да сте във форма!
Да поддържаме нормално телесно тегло,  

без да инвестираме средства в скъпи продукти,  
и в същото време да сме и здрави - към това се стреми 
всеки един от нас. Без съветите на специалист обаче - 

няма как да ни се случи!
За консултации и организирани срещи,  
можете да разчитате на айтозлийката

ТОДОРКА МИХАЙЛОВА
дипломиран диетолог

Дeтоксикация, хранителни нарушения,  
здравословно хранене, обратимост на заболяванията, 

хранителни добавки.

За повече информация и връзка тел. 0878 88 60 04

Шестима пострадаха

с отбелязване  на  Европейския ден на езиците  
с литературно четене на романа на Мигел де Сервантес

„Дон Кихот де Ла Манча“

На 29.09.2020 година от 17:30 часа в залата на Военен 
клуб - град Айтос, Българо-испанският културен център 
„ESTREYA“, по повод Европейския ден на езиците, ще 
проведе литературно четене на испански език на откъ-
си от романа „Дон Кихот де Ла Манча“.

Към днешна дата съществуват много адаптации на твор-
бата на Сервантес, но организаторите ще предоставят на 
четящите пасажи от първото оригинално издание.

Заповядайте да се потопим в едно литературно пътува-
не с испанския идалго Дон Кихот и неговия оръженосец – 
Санчо Панса във времето на рицари, командири, войни-
ци, свещеници, избягали затворници и други персонажи 
от емблематичната за испанската литература творба!

* „ESTREYA“ Българо-испански културен център пред-
лага организирането и провеждането на групови, разго-
ворни, интерактивни и индивидуални езикови курсове по 
испански език. Освен с преподаване на езика, езиковата 
школа предлага възможността да се докоснем до различ-
ните култури на испанския свят, запознавайки се с тра-
дициите, нравите, обичаите и кухнята на Испания. Кул-
турната им програма включва провеждане на кулинарни 
събития, прожекция на испанско кино, литературни че-
тения, както и организиране на пътувания.

Събитието е отворено за всички желаещи, неза-
висимо дали знаят испански, или не, но тези, които 
имат интереса да почетат заедно с Антонио Перез и 
Петя Кирилова –преподаватели в центъра, е необходи-
мо да направят предварителна заявка за участие на: 
estreya.eu@gmail.com, тел: 0878988221

„ESTREYA“  
Българо-испански културен 

център отваря врати в град Айтос 

На 12 септември, всеки 
член на БСП в община Айтос 
можеше да упражни правото 
си на глас в първия пряк из-
бор за председател на Наци-
оналния съвет на партията. 
Социалистите от града гласу-
ваха в една избирателна сек-
ция в Заседателната зала на 
Общината. За четирите насе-
лени места, в които 
БСП има свои пар-
тийни организации 
- Пирне, Карано-
во, Черноград и То-
полица, беше орга-
низирана мобилна 
секция. Хората със 
здравословни про-
блеми можеха да уп-
ражнят правото си 
на глас в подвиж-
на СИК. Гласува-
нето започна в 7.00 
часа и прииключи в 
19.00 часа.

Четирима бяха 
кандидатите за най-
високия пост в БСП 
- Корнелия Нинова, 
Кирил Добрев, Кра-
симир Янков и Ва-
лери Жаблянов. На-
ред с техните име-

на, в интегралната бюлетина 
беше записано и името на Ге-
орги Тодоров. Гласовете, по-
дадени за Тодоров са нева-
лидни, той се оттегли от над-
преварата, обясниха члено-
вете на СИК.

Избирателната активност 
беше висока - до 9.30 часа в 
събота бяха гласували 30% от 

избирателите по БСП-списъ-
ка. Малко след 11.00 часа ак-
тивността прескочи 50-те про-
цента, а към 13.30 часа беше 
вече 75%. 

“Изборите на територията 
на община Айтос премина-
ха изключително спокойно. 
Избирателните комисии си 
свършиха безупречно рабо-
тата. След приключването на 
вота, резултатите бяха обоб-
щени, а протоколите изпрате-
ни в Централната избирател-
на комисия за провеждане 
на партийния избор”, комен-
тира за общинското издание 
лидерът на БСП-Айтос Миле-
на Куртова-Радева.

В изборите за партиен ли-
дер в община Айтос са участ-
вали 117 партийни членове от 
156 имащи право на глас. 90% 
ог гласовете, или 95 бюлетини 
са подадени за Корнелия Ни-
нова. Кирил Добрев е събрал 
16 гласа, за Валери Жабля-
нов не е подаден нито един, 
а отказаалият се от надпре-
варата Георги Тодоров е по-
лучил един глас, който е от-
четен като невалиден.

На конгреса на БСП, на 26 
септември т.г., делегатите на 
Айтос ще бъдат Милена Кур-
това - Радева и общинският 
съветник Руси Русев.

НП

90% от айтоските 
социалисти гласуваха  
за Корнелия Нинова

Общинският съветник Атанас Маринов и предсе-
дателят на СИК-Айтос

Бюлетината

Тайната на вота e гарантирана

Важно за учениците и родителите!
Книговезницата на Веска Димитрова работи нонстоп 

преди и след началото на новата учебна година. Ето 
полезна информация за всички ученици, които държат 
да влязат в час с подвързани учебници, помагала и те-
традки. 

Книговезницата се намира на улица “Димитър Зе-
хирев” №52, пред СУ “Никола Вапцаров” в град Айтос. 
Телефонът за връзка с Димитрова - 0884 16 10 02.



След месеци отсъствие на литера-
турни събития в Айтос, премиерата на 
петата книга на Рада Капралова “Ро-
дината в мен - стихове и разкази”, съ-
бра на 9 септември т.г. във фоайето 
на Военния клуб ценители и прияте-
ли. Скоро не беше се случвало в Ай-
тос - срещата продължи повече от два 
часа, а след края й, май никой не ис-
каше да си тръгва.

През есента на миналата година 
Рада печели първо място в един ано-
нимен конкурс на Литературен клуб 
“Многоточие”, на тема “Писмо до по-
ета”. Всъщност, в този конкурс трябва 
да участват двама - единият да напише 
писмо до поета, а другият (поетът) да 
отговори, и всичко това в стихове. 

Рада участва в тандем със своя при-
ятелка историчка и печели безапела-
ционно първото място. “Имаше изклю-
чително добра оценка и от читателите, 
и от журито. Наградата беше префе-
ренциални цени за издаване на книга. 
Така че пред мен стоеше задачата да 
реша каква книга да издам в рамките 
на една година, за да се възползвам 
от наградата. Погледнах това, което 
съм писала през последните години - 
оказа се, че нямам нито едно любовно 

стихотворение, а само гражданска, со-
циална поезия. Така се стигна до тази 
книжка”, разказа Капралова.

Само не мислете, че стиховете на 
Рада имат нещо общо със социална-
та поезия с подчертан партиен прив-
кус от близкото минало. Те са по-ско-
ро еталон за нова социална поезия, с 
гневното си безразличие към полити-
ческото многоцветие днес, и с фокус 
върху неизпълнените копнежи на пре-
хода. Сборникът е изграден от лири-
ческите части „Дългът ни свят нарича 
се България“ и „Зрънца в браздата на 
надеждата“ и „Единствен изход – лю-
бовта“ – философска проза. Във всеки 
ред на “Родината в мен” се усеща въ-
трешна полемика, усеща се драмати-
змът на времето, в което живеем. Кни-
гата те грабва с образния си език - без 
натруфени фрази и с прекрасен поети-
чен изказ. И с почти физическото усе-
щане за силата на нравствената и со-
циалната позиция на поетесата. 

Веднага след като “Родината в мен” 
излиза от печат, Георги Николов, един 
от най-добрите анализатори на литера-
турни текстове в България и изключи-
телен приятел на емигрантската общ-
ност, дава висока оценка за поези-
ята на Каапралова в рецензията си  
„Очите ми са угар разорана…“. “Имен-
но родината е онази кауза, която грее 
като пролетна дъга в книгата на Рада 
Капралова. Нейната значимост може 
би се разбира най-добре, когато чо-
векът е далеч от географските й изме-
рения, от красотата й, от делничната 
й глъч... Рада носи в стиховете си пла-
мъка на бунтовна полемичност, така 
рядко срещана в съвременната ли-
тература тук, у нас. Ясно поставя въ-
проса, докога под бащината ни стряха 
ще се шири овчедушието, а издигнали 
се хитри, вълчи синове ще прогонват 

цвета на нацията по широкия друм на 
чуждия свят... „Родината в мен“ под-
нася на читателите сбор от изживени 
и проверени истини, скрити в дебрите 
на битието. Главен двигател на повест-
вованието е Чужденката, принудена да 
се интегрира в обществото на чуждата 
държава. Перото й прави вещ анализ 
на съвременната човешка същност и 
самата Рада, вещ психолог, разкрива 
мотивите й в поредица уж прозаични 
сюжети”, пише в пространната си ре-
цензия Николов.

Първото представяне на книгата е в 
Клуба на дейците на културата (КДК) 
“Нов живец” - Атина, Гърция. Бългаска-
та общност я посреща с възторг. “Рада 
притежава изключителното обаяние 
на човек, творец, събеседник, интелек-
туалец и родолюбец. Сърцето й е запа-
зило детската си чистота и е изпълне-
но с любов към Родината, към добро-
то и хубавото!”, е оценката на прияте-

лите й в Атина.
Рада за пър-

ви път включва 
разкази в своя 
книга. “Малко са, 
защото при мен 
словото идва под 
формата на стих. 
Все по-трудно ми 
е да пиша раз-
кази, а стихове-
те ми стават все 
по-кратки. Стре-
мя се с по-мал-
ко думи да кажа 
повече. За да е 
синтезирано сло-
вото, за да няма 
словоблудство”, 
призна Капрало-
ва на срещата с 
айтозлии.

Философски, 

екзистенциални, 
чисто човешки - 
това са темите, ко-
ито вълнуват поети-
ческото въображе-
ние на Рада. Но над 
всичко е копнежът й 
за Родината, който 
дава живот на нова-
та й книга, изтъкана 
от истини за българ-
ската орис у нас и в 
емиграция. “Книгата 
на Рада разкрива 
вътрешния мир на 
емигранта в цяла-
та му цветна слож-
ност и нерядко – в 
енигматичната му 
непредсказуемост. 

Убеден съм, че тя ще бъде прочетена от 
хора на различни възрасти, с различ-
ни убеждения и въжделения. Но, обе-
динени от една обща гореща страст – 
обичта си към България…”, пише още 
Георги Николов.

В Айтос, стиховете и разказите си 
Рада представи с музика, на фона на 
прекрасните цветни картини, рисува-
ни от нея в Гърция. Срещата беше уни-
кален и искрен диалог между прияте-
ли, които подкрепят Рада в творчески-
те й търсения като поет, писател и ху-
дожник. Авторката поднесе специал-
на благоданост към Военния клуб за 
домакинството на срещата. “Създадо-
ха не просто блестяща организация, а 
блестяща военна организация”, заяви 
Рада Капралова пред вестник „Наро-
ден приятел“.

Започваме този разговор с Ири-
на Вътева, директор на СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ в нейния ка-
бинет, но този път сме на разстоя-
ние. И въпреки това, разговорът е 
лице в лице, а основната тема е но-
вата учебна година в условията на 
пандемията с COVID-19.

Интервю на Катя КОСТАДИНОВА

К.К.: Здравейте, госпожо Вътева, 
отново се срещаме и отново ще си го-
ворим за най-младото училище в Ай-
тос. Как сте?

И.В.: Здравейте, благодаря, добре 
съм. Напрегнато е преди началото на 
учебната година, но все пак положи-
телните вълнения надделяват.

К.К.: Вече е ясно, че предстояща-
та учебна година няма да е като пре-
дходните. Какво ще е различното за 
СУ „Никола Вапцаров“?

И.В.: Много неща ще са различни. 
Организацията на учебния ден ще е 
съобразена с изискванията за безо-
пасност в условията на извънредна-
та епидемична обстановка, чийто срок 
беше удължен до края на септември. 
Учениците в различните класове ще 
започват и приключват часовете по 
различно време, за да избегнем струп-
ването на много хора по коридорите, 
определили сме вече входовете за 
учениците, имаме графици за всичко, 
свързано с хигиената и дезинфекция-
та на училищните помещения и мебе-
лите. Осигурили сме предпазни сред-
ства за учителите и непедагогическия 
персонал. Всъщност планирането на 
всичко това отне значителна част от 
времето през летните месеци. Пър-
востепенна за нас при тези условия 
е безопасността за децата.

К.К.: А каква е реакцията на учени-
ците? Как им се отразиха месеците с 
обучение от разстояние?

И.В.: Това беше един нелек пери-
од за всеки ученик, по-добре да кажа 
дете, все пак ние на първо място ра-
ботим с деца. В края на предходната 
учебна година анализирахме резул-
татите и наблюденията на учители-
те. Оказва се, че при някои ученици 

е настъпил обрат – учени-
ци, които в присъствена-
та форма показват много 
добро постижение, в дис-
танционната не успяват в 
същата степен и обратно. 
Чрез тази форма устано-
вихме, че имаме ученици, 
които са на „ти“ с онлайн 
технологиите, което обаче 
не можем да забележим в 
присъствената форма. Де-
цата са различни, различ-
ни са и техните начини на 
учене, затова няма как да 
кажем, че само присъст-
вената или само дистан-
ционната форма са дос-
татъчно добри. Общото 
мнение обаче е в полза 
на присъствената форма 
– живата връзка между 
ученици и учители. Това 
е незаменимо, колкото и 
да са напреднали техно-
логиите.

К.К.: Медиите ни зали-
ват с информация относ-
но предпазването от ко-
ронавируса, която на мо-
менти е дори объркваща. 
Как преценявате какво да приложите 
и какво не в училището?

И.В.: Нашата преценка не е спо-
ред информацията в медиите. Имаме 
конкретни указания и напътствия от 
министерствата на здравеопазване-
то образованието, тече непрекъсна-
та комуникация и с РУО. Придържа-
ме се точка по точка към указания-
та, за да осигурим максимално безо-
пасна среда за учене и възпитание за 
децата. През предстоящата учебна го-
дина ще заложим най-вече на дисци-
плината и самодисциплината, защото 
освен себе си, трябва да се стараем 
да пазим и околните. Отсега всички в 
училището се подготвяме с търпение 
и настоятелност да работим с децата 
в посока предпазване, без разбира 
се, това да пречи на работата, за ко-
ято сме в училището.

К.К.: Така казано, не звучи ли дори 
лесно?

И.В.: Може да звучи, но не е никак 
лесно. Представете си как учителят ще 
стои пред учениците в класната стая с 

шлем и няма да може да мине по ре-
диците, за да види индивидуалната ра-
бота на всеки ученик. Макар и физи-
чески, в едно помещение дистанцията 
между хората ще остане, а това най-
много ще тежи на учителите и учени-
ците. За голямо съжаление изглежда 
занапред ще трябва да се простим с 
обичайния начин на общуване между 
ученици и учители.

К.К.: И все пак, има ли положител-
на перспектива за училището от всич-
ко това?

И.В.: Със сигурност има. Благода-
рение на успешната ни адаптация към 
дистанционната форма и работата в 
условия първо на извънредно положе-
ние, после на извънредна епидемич-
на обстановка подобрихме профила 

на училището не само откъм умения-
та и компетенциите на учителите, но 
и откъм представянето на учениците. 
Въпреки драстичните промени сред-
ният успех на учениците е съизмерим 
с успеха през предходните години, а 
по някои предмети имаме дори по-
вишение. Най-важното обаче за мен 
е това, че някак си се върнахме към 
това да си помагаме повече, да про-
явяваме търпимост, да се интересу-
ваме повече за добруването на коле-
ги и ученици.

К.К.: Извън всичко, свързано с ко-
ронавируса, какво ново ще се случи 
в училището?

И.В.: Много новости ни предсто-
ят. На първо място, училището вече 
е иновативно. Получихме одобрение 
за финансиране по още един проект 
по Програма „Еразъм+“ с партньори 
от Полша, Гърция и Италия, очакваме 
задвижване по СТЕМ програмата, по 
която кандидатствахме през лятото. 
Обогатяваме училищния живот благо-
дарение на усърдната работа на учите-
лите, ще продължим със заниманията 
по интереси за учениците, подкрепата 
за учениците с обучителни затрудне-
ния. Е, ще трябва да съобразим всич-
ко с настоящите условия, но продъл-
жаваме. Заради децата.

К.К.: Тези думи „заради децата“ са 
добър завършек на нашия разговор. 
Благодаря Ви, госпожо Вътева, за от-
деленото време и успешна година!

И.В.: И аз Ви благодаря, че сте ви-
наги съпричастни към нашето учи-
лище.
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Рада Капралова представи 
пета книга в родния Айтос

СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в готовност 
за новата учебна година

Ирена Вътева, директор на СУ „Нико-
ла Вапцаров” - Айтос

СУ “Никола Вапцаров” стартира учебната година с нови про-
екти за обучение на ученици и учители

Рада Капралова

Траяна и Калоян рецитират бабините дет-
ски стихове

С благодарност към домакините - Военен 
клуб - Айтос

СУ “Никола Вапцаров” - град Айтос

„Родината в мен” - изживени истини за 
българската орис у нас и в емиграция


